
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Kutatótársak, az MTA új doktorai! 

 

Az első szavam a gratulációé. Hatalmas munka eredményeként lehetnek 

itt, ezen a mai ünnepségen a magyar tudomány palotájában. 

Egyéni teljesítmény, amit elértek, ugyanakkor csapatmunka volt ez a szó 

legnemesebb értelmében. MTA-doktori disszertációjuk mögött ott vannak 

egykori tanáraik, mentoraik. Ott vannak jelenlegi kutatótársaik. Ott 

vannak azok a pályatársak, akik pályázatuk bírálatában részt vettek, és 

nem utolsósorban ott van a családjuk, akik a mindennapokban a 

támogató hátországot, a nyugalmat biztosították Önöknek ehhez az 

embert próbáló időszakhoz. 

Én is ültem Önökhöz hasonlóan itt, a Díszteremben, s aztán később sok 

esetben vettem részt doktori pályázatok bírálatában is. Minden 

nehézségét, de minden örömét is ismerem a kutatói pálya e 

szakaszának. A Műszaki Tudományok Osztálya korábbi elnökeként 

külön örömteli számomra, hogy az elmúlt néhány évben a műszaki 

tudományok, de általában az élettelen természettudományok területén 

érezhetően megnőtt az MTA doktora pályázatok száma. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Önök mától az oklevelüket is kézben tartják arról, hogy az MTA doktorai. 

Önök közül kerülnek majd ki Akadémiánk leendő tagjai is. Ebből a 

szempontból is fontos, hogy míg a 2638 akadémiai doktor között 447 nőt 

találunk, ami 17 százalékot jelent, addig az MTA doktora címet 2021-ben 

megszerző 80 kutató között már 26-an vannak a hölgyek. Arányuk tehát 

33 százalék. Bízom benne, hogy ez a javuló arány a következő 

akadémikusválasztások alkalmával azt eredményezi, hogy egyre több, a 



kiválóságát az MTA doktoraként is bizonyító kutatónőt választhatunk a 

Magyar Tudományos Akadémia tagjainak sorába. 

 

Kedves Kutatótársak! 

Freund és Benkő elnök úrhoz csatlakozva én is azt remélem, hogy a 

megtisztelő cím, amelynek mától birtokosai, további aktivitásra sarkallja 

Önöket nem csupán egy szakterület kiválóságaként, hanem 

tudományszervezőként és tudomány-népszerűsítőként is. Arra biztatom 

Önöket, hogy támogassák erőfeszítéseinket, amelyek célja a fiatalok 

érdeklődésének felkeltése a tudomány iránt, és lehetőség szerint 

vegyenek rész előadóként a Középiskolai MTA Alumni Programban. 

Vigyük együtt közelebb a fiatalokhoz a tudományos gondolkodás 

értékeit, hozzuk testközelbe a kutatás világát előadások és 

beszélgetések formájában.  

Bízom benne, hogy minél többet találkozunk majd pályázatok 

elbírálásakor vagy éppen a bicentenáriumára készülő Akadémia 

nyilvános rendezvényein. 

 

Gratulálok Önöknek, a nyárra jó pihenést, a továbbiakban pedig 

inspiráló munkát és minél több kiemelkedő eredményt kívánok! 


